
Cílem realizovaného výzkumu bylo zjistit, jaká je aktuální situace  
rodinných firem a jak se mění v čase (oproti výzkumu z r. 2013).

Výsledky průzkumu č. 26 AMSP ČR

situace rodinných firem

26.

1.               jak odhadujete vývoj vašich tržeb  
v následujících 3 letech? 

3.               Domníváte se, že fakt, že se jedná o rodinný podnik, představuje výhodu pro fungování vaší firmy? 

Tržby by měly růsT neCelé polovině rf, poKles očeKává pouZe DeseTina. poZornosT  
přiTom CHTějí věnovaT Hlavně Zvyšování efeKTiviTy a personální sTránCe.  

byť 2/3 rf vnímají funGování firmy na roDinné báZi jaKo svoji výHoDu, oproTi loňsKému 
roKu nejsou o TomTo HoDnoCení TaK přesvěDčení. 
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Výrazný růst  

Mírný růst  

Stabilní, na stejné úrovni 

Určitě výhodou

Spíše výhodou

Ani výhodou ani nevýhodou

Spíše ne výhodou

Určitě nevýhodou

Mírný pokles  

Výrazný pokles

2.               řekněte mi prosím, které z následujících  
oblastí vidíte jako priority pro vaši  
další činnost? 

odhad tržeb pro příští 3 roky: priority:

Zvýšení efektivity 
fungování společnosti 

Udržení, nábor kvalitních  
zaměstnanců 

Optimalizace financování  
Optimalizace nákupních  

procesů 
Zkvalitnění výběru  

dodavatelů 
Generační výměna  

ve vedení firmy 
Výběr strategického partnera  

pro podnikání 
Jiné
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Komentář AMSP ČR
Potvrzuje se celkově pozitivní nálada v podnikatelském prostředí, RF jsou v očekávání pravidelně optimističtější než ostatní podniky, což je 
patrné i zde.

Komentář AMSP ČR
Stále je patrné, že rodinné firmy považují fakt, že fungují na rodinné bázi, 
jako svoji výhodu. Pokles vůči minulému roku může být v tom, že se 
vyjadřuje již další generace, která to může vidět jinak, než zakladatelé.

Personální stránkou  
se příliš nezabývají  

firmy, které očekávají  
pokles tržeb.



0 20 40 60 80 100

17 %

11 %

6 %

13 %

13 %

9 %

10 %

5 %

8 %

22 %

35 %

20 %

1 %

1 %

1 %

Máme problém se  
získáváním zaměstnanců

Máme problém s motivací zaměstnanců,  
kteří nejsou členy rodiny

Máme problém s motivací zaměstnanců,  
kteří jsou členy rodiny

meZi výHoDy rf se řaDí např. flexibiliTa, sTabiliTa, aTmosféra ve firmě, eTiKa. vnímané 
nevýHoDy jsou oproTi Tomu spíše marGinálníHo CHaraKTeru.

ZKušenosTi rf napovíDají Tomu, že je KonCepT rf ZáKaZníKy vnímán poZiTivně.  
na vZTaHy s obCHoDními parTnery má ToTo menší vliv, přesTo je všaK rovněž laDěn spíše 
poZiTivním směrem. 

rf neTíží problémy s moTivaCí ZaměsTnanCů – členů roDiny. u TěCH, KDo členy roDiny 
nejsou, je To siCe o něCo Horší, přesTo nijaK výZnamné. nejobTížněji se ZísKávají noví 
ZaměsTnanCi.
 

Komentář AMSP ČR
Velmi zajímavé odpovědi, zejména s ohledem na systém řízení. Je zřejmé, že si RF uvědomují, že osobní vazby často převažují nad koncepčním 
systémem řízení a dokonce to berou jako určitou hrozbu. To je z pohledu odhadu rizik dobrá zpráva, otázkou je, jak se s tím dokáží vyrovnat 
ve  skutečnosti. 

Komentář AMSP ČR
Trend je jednoznačný – rodinné firmy jsou důvěryhodnějším partnerem, jak co se týká kvality dodávek, tak s ohledem na rizikovost.

Komentář AMSP ČR
RF jsou sebevědomější, uvědomují si, že mají co  
nabídnout a šikovně využívají firemních vztahů jako 
svoji konkurenční výhodu.
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Systém řízení 

Horší přístup k financování 

Dlouhodobé plánování 

Přístup k zaměstnancům 

Negativní vliv na rodinné vztahy 
Prolínání pracovních  

a rodinných vztahů 
Atmosféru firmy 

Etiku v podnikání 
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4.               Co konkrétně považujete za výhodu/y 
rodinné firmy? 

6.               jak vnímají vaši zákazníci fakt, že se 
jedná o rodinnou firmu?

8.               Do jaké míry se hodí na vaši firmu …?
 

5.               Co konkrétně považujete za nevýhodu/y  
rodinné firmy?

7.               jak přistupují podle vás obchodní partneři  
k rodinné firmě z hlediska důvěry?

pro 43 % nemá rf žádnou nevýhodu

v obou případech jsou pozitivnější ti,  
kdo koncept rf považují za výhodu.  
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Na jejich vnímání tento fakt  
nemá vliv  

Spíše pozitivně 

Velmi pozitivně

Na jejich důvěru tento fakt  
nemá vliv 

Spíše mají větší důvěru 

Určitě mají větší důvěru

Spíše negativně 

Velmi negativně 

Neví

Spíše mají menší důvěru 

Určitě mají menší důvěru 

Nevím

vnímání zákazníky: vnímání obchodními partnery:
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Rozhodně nesouhlasím

Spíše nesouhlasím

Ani tak, ani tak

Spíše souhlasím

Rozhodně souhlasím



2/3 rf CHTějí TraDiCi v roDině přeDávaT Dále. polovina Z niCH přiTom s přeDáváním 
ješTě neZačala. plaTí Zároveň, že rf KompleTní proCes přeDání oDHaDují na poměrně 
DlouHou Dobu.

ponejvíCe je jaKo Hlavní banKa využívána Kb. pěTina všaK přeDevším Kvůli poplaTKům 
uvažuje o Změně své Hlavní banKy. pěTina Zároveň Zvažuje Změnu formy finanCování. 

rf využívají průměrně 6 auT. Ta finanCují růZnými Způsoby, nejčasTěji všaK vlasTní HoTovosTí. 
polovina Z niCH přiTom plánuje poříZení novýCH auT, věTšinou v HoriZonTu jeDnoHo roKu.
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9.               je cílem vaší firmy, aby vedení převzal některý z rodinných příslušníků (děti,…)? 
9a. a započali jste už fázi předávání firmy? 
9b. jak dlouhou dobu podle vás proces předávání vedení firmy jiné osobě zabere vč. všech  
souvisejících právních náležitostí? 

10.               jakou banku, kterou v současnosti využíváte, považujete za svoji hlavní banku? 
 

11.            Kolik vozidel provozujete v rámci svého podnikání? 
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Komentář AMSP ČR
Je patrné, že RF firmy podceňují celý proces předávání, i když si uvědomují, že to bude náročné. Z našeho pohledu jsou zahlceni operativou 
chodu firmy a předávání poté řeší více intuitivně a pod časovým tlakem, což může být velmi nebezpečné. 

Komentář AMSP ČR
Potvrzuje se spíše konzervativní postoj k bankám, 
nicméně fakt, že téměř čtvrtina podnikatelů je 
připravena změnit banku, je pro některé banky šancí 
růstu a pro klienty šancí k získání lepších podmínek.

Komentář AMSP ČR
Potvrzuje se pozitivní podnikatelská nálada, firmy budou pořizovat nové vozy. 
Stále ale převládá velký konzervatismus ve způsobu financování. To, že více jak 
polovina firem pořizuje vůz za hotové, je ve velkém rozporu např. s EU nebo 
USA. Firmy berou auto jako hodnotu, nikoliv jako prostředek pro jejich tvorbu.

Začali jste už?
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Komerční banka 

ČSOB  

Česká spořitelna 

GE Money Bank 

Raiffeisenbank 

Fio

Hotovost 

Finanční leasing 

Úvěr 

Operativní leasing 

Neví

Právě pořízení řeším 

Do půl roku 
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Hlavní banKa

jakým způsobem jste financovali  
jejich pořízení?

uvažujete o změně  
vaší hlavní banky? 

plánujete pořízení  
nového auta?   

uvažujete o výhodnější formě  
financování vašeho podnikání?
 

Za jak dlouho budete nové auto 
pořizovat?

Kolik času to vezme?

předání v rámci rodiny?

Uvažuji o změně banky 

Neuvažuji o změně banky 

Neví

Ano

Ne

Neví

Uvažuji o změně formy financování 

Neuvažuji o změně formy financování 

Neví
Hlavně kvůli  

vysokým poplatkům

průměrný počet provozovaných aut: 6
medián: 4
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Základní informace k 26. průzkumu:
Účast: 100 rodinných firem z celé České republiky. Výzkumná  
metoda: CATI – telefonické dotazování. Šetření proběhlo v květnu 2014.  
Dotazování a analýzu zajistila výzkumná agentura IPSOS.

Základní informace k projektu:
Cílem projektu AMSP ČR je nezávislá analýza problémových oblastí  
podnikání malých a středních podniků a živnostníků formou průzkumů.  
Celkem bylo realizováno již 25 průzkumů, toto je 26.v pořadí. Všechny realizo-
vané průzkumy AMSP ČR naleznete na www.amsp.cz, sekce „Nepřehlédněte“.

člen AMSP ČR

Grafické zpracování a tisková produkce:   
Troll CD s.r.o. | www.trollcd.cz

Květen 2014
www.amsp.cz

Realizátor projektu Garant průzkumu Realizátor průzkumu

Mediální partner průzkumu Mediální partner průzkumu Mediální partner průzkumu

Zadavatel průzkumu

Hlavní ZjišTění

Generační výměnu nepřežije 70 % poDniKů, přesTo polovina firem  
ješTě neZačala násTupniCTví řešiT.

➔   mezi klíčová zjištění průzkumu patří, že tržby by měly růst necelé polovině rodinných firem, 
pokles očekává pouze desetina. pozornost přitom chtějí věnovat hlavně zvyšování efektivity 
a personální stránce.  
Komentář AMSP ČR: Potvrzuje se tak celkově pozitivní nálada v podnikatelském prostředí, kdy rodinné firmy jsou  
v očekávání pravidelně optimističtější než ostatní podniky. Byť dvě třetiny rodinných firem vnímají fungování firmy 
na rodinné bázi jako svoji výhodu, oproti loňskému roku nejsou o tomto hodnocení tak přesvědčení. Pokles vůči 
minulému roku může být v tom, že se vyjadřuje již další generace, která to může vidět jinak, než zakladatelé.

➔   mezi výhody rodinných firem se řadí např. flexibilita, stabilita, atmosféra ve firmě a etika 
(celkově pozitivní přístup k Csr). vnímané nevýhody jsou oproti tomu spíše marginálního 
charakteru. 
Komentář AMSP ČR: Jde o velmi zajímavé odpovědi, zejména s ohledem na systém řízení. Je zřejmé, že si rodinné 
firmy uvědomují, že osobní vazby často převažují nad koncepčním systémem řízení a dokonce to berou jako určitou 
hrozbu. To je z pohledu odhadu rizik dobrá zpráva. Otázkou je, jak se s tím dokážou vyrovnat ve skutečnosti.

➔   Dvě třetiny rodinných firem chtějí tradici v rodině předávat dále. polovina z nich přitom 
s předáváním ještě nezačala. platí zároveň, že rodinné firmy kompletní proces předání 
odhadují na poměrně dlouhou dobu.  
Komentář AMSP ČR: Je patrné, že rodinné firmy podceňují celý proces předávání, i když si uvědomují, že to bude 
náročné. Z našeho pohledu jsou zahlceni operativou chodu firmy a předávání poté řeší více intuitivně a pod 
časovým tlakem, což může být velmi nebezpečné  celkově nevýhodné.

struktura vzorku:

Ano, zkusili bychom to 
Ano, i v minulosti už jsme  
se zúčastnili 

Ne, ale v minulosti jsme  
se zúčastnili

Ne, nezkusili bychom to 

Neví

o souTěži roDinná firma roKu slyšela TřeTina. ZúčasTniT se má Zájem přibližně čTvrTina. 

12.            slyšel/a jste někdy o soutěži rodinná firma roku, kterou organizuje equa bank?
 

měl/a byste zájem se jako firma  
této soutěže zúčastnit?

Za jak dlouho budete nové auto 
pořizovat?

Ano

Ne

Ano

Ne

Neví
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Celkem 100 rodinných firem.


